Obchodní tajemství

Smlouva o propojeni veřejných komunikačních sítí uzavřená mezi společností Vodafone Czech Republic a.s.a
společností .............................. dne ________________ Příloha H

BANKOVNÍ ZÁRUKA
1.
OLO se tímto zavazuje předat Vodafone nejpozději deset (10) dnů před
plánovaným začátkem poskytování Služby koncového volání k účastníkům veřejné
komunikační sítě společnosti Vodafone bankovní záruku vystavenou renomovanou
tuzemskou bankou.
Bankovní záruka bude vystavena na částku ve výši …………….1) za propojení sítí
realizované jedním okruhem 2 Mbit/s. V případě propojení sítí realizovaného více
okruhy 2 Mbit/s bude bankovní záruka vystavena na částku rovnající se násobku
počtu okruhů 2 Mbit/s a částky ……………….
Bankovní záruka bude sloužit k zajištění veškerých závazků OLO vyplývajících z této
Smlouvy a musí být vystavena tuzemskou bankou schválenou Vodafonem. Bankovní
záruka bude vystavena ve prospěch Vodafone s plněním na první výzvu,
neodvolatelná a bez námitek s platností minimálně tři (3) roky od data vystavení s tím,
že Vodafone je oprávněn požadovat její prodloužení o další tři roky, a to i opakovaně
(dále „bankovní záruka“).
2.
Vodafone je oprávněn uplatnit bankovní záruku v případě, že OLO poruší
jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, v důsledku čehož vznikne společnosti
Vodafone škoda nebo Vodafone bude mít za OLO nesplacenou pohledávku.
Možnost uplatnění bankovní záruky Vodafonem se vztahuje zejména na případy, kdy
OLO bude v prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy a takovouto platbu
neuhradí ani po doručení výzvy Vodafone k úhradě takové platby.
3.
Použije-li Vodafone bankovní záruku, či její část, zavazuje se OLO nejpozději
do patnácti (15) pracovních dnů po doručení oznámení Vodafone obsahujícího
informaci o využití bankovní záruky zajistit vystavení další bankovní záruky stejného
znění na použitou částku či potvrzení banky, která bankovní záruku vydala, že může
být znovu čerpána v plné výši a toto potvrzení/další záruku nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od vystavení doručit Vodafonu.
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Výše bankovní záruky na každou E1 se vypočítá jako součin: aktuální cena za terminaci * 1 050 000.
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